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nieuwsflash 2 oktober 
 

 

Kalender 
 

 

Schoolfotograaf 
 

Op dinsdag 29 september 2020 kwam de schoolfotograaf.  Er werden individuele 

en gezinsfoto’s genomen.  De klasfoto wordt op 3 februari genomen.  In de loop 

van  volgende week krijgt u een briefje met de code om de foto’s te bestellen. 

 

De Vriendenkring 
 

De Vriendenkring werd onlangs ouderraad.  Dit deeltje zal aangepast worden in 

de schoolbrochure. 

Meer uitleg over hun werking kan u lezen in de brief die u samen met de 

uitnodiging van de pizzaverkoop zal worden bezorgd. 

 

Een weetje: 100 jaar zusters in Waanrode 
 

Op 21 september was het 100 jaar geleden dat de 

zusters van Berlaar zich vestigden in het 

kloostergebouw.  Op 8 oktober werd het schooltje 

opgestart met 59 kinderen van 5 jaar.  Dus 8 

oktober bestaat onze school precies 100 jaar!!!  

 

wijntje leveren. 

M 5 Dag van de leerkracht 

10.00: Groep 4+5 – Herfstsafari (Kiewit)  

D 6 20.00: vergadering Vriendenkring in Bergendal 

W 7 Leerkrachten: pedagogische studiedag – muzische bouwstenen 

Vrijaf voor de kinderen 

D 8  

V 9  



 

Inzameling stickers zespri kiwi’s 
 

Wij werken hard aan onze speelplaats.   Daarom zamelen we stickers in van 

zespri (groene of gele kiwi).  In ruil voor deze stickers krijgen wij ballen. 

150 stickers zijn 10 ballen.  Dus mogen wij vragen deze stickers bij te houden en 

mee te geven aan uw kind om op de schoolposter te plakken. 

Alvast hartelijk dank. 

 

 

 

 

 

 

Verloren voorwerpen 
 

We gaan de gevonden voorwerpen nummeren.  Zo is het makkelijker om te 

reageren welk voorwerp van u is. 

De gevonden voorwerpen kan u terugvinden via volgende link: 

https://we.tl/t-F7LyouwE2R 

 

Overlijden  
 

De schoonvader van juf Marie-Jeanne en de opa van juf Liese is overleden.  Via 

deze weg willen wij ons medeleven betuigen aan de familie en vrienden van Omer 

Govaerts.   

Juf Marie-Jeanne zal afwezig zijn tot en met dinsdag.  Zij zal vervangen worden 

door juf Stefanie.  De ouders van de klas werden hiervan reeds op de hoogte 

gebracht.  Juf Liese zal  vrijdag afwezig zijn.  Zij wordt vervangen door meester 

Nick. 

 

Grootoudersfeest 
 

De kleuters werken tijdens de week van 12 tot en met 16 oktober rond het 

thema grootouders.  Als slot van die week zullen zij een dansje doen.  Dit wordt 

opgenomen en zal u bezorgd worden op maandag 19 oktober via de directie. 

 

Vriendelijke groeten 

 

de directie    het team van De Zonnebloem 

Christine Hendrickx                         

https://we.tl/t-F7LyouwE2R

